CLUB EXCURSIONISTA J.M.S.G.
LES AGULLES DE MONTSERRAT
16‐12‐2017
Preparada pels Monitors de Castell de l’Areny
Escalades:
Assolir el cim de cadascuna de les agulles de
Montserrat ha estat al cap dels escaladors de tots els
temps. Les formes arrodonides del conglomerat
montserratí, conegut popularment com a pinyolenc,
han donat origen a noms ben curiosos. Només a la
regió d'agulles n'hi ha
gairebé un centenar: la
Cadireta, l'Escorpí, la Torta,
el Dumbo, l'Ou de Colom, el
Setrill, el Broc del Setrill, la
Roca de la Partió, el Cap del
Guerrer, la Bitlla, la Bola de la Partió, la Reina, la Corona de la Reina,
la Boteruda del Gra, la Carnavalada, l'Esquelet, el Pingüí, la Vespa, les
Bessones, la Filigrana, l'Agulla dels Ossos, l'Agulla de l'Arbret, la
Podrida, el Dàtil, les Bohigues, l'Aglà, la Mare, la Peluda, el Martell, el
Carbassó, la Saca Gran, la Palangana, la Bandereta, la Figuereta, el
Senatxo, el Sabre, Agulla del Sol Ponent, les Savines, la Pelada, les
Portelles, el Dauet, el Gerro... A la regió dels Frares, al costat, hi ha
les roques més emblemàtiques: el Bisbe, el Frare i el Lloro. Vicenç
Roig les recull totes al llibre Escalades a la regió d'agulles, d'Edicions
Pleniluni (Barcelona, 1991).
L’excursió:
L'excursió comença a la zona d'aparcament de Can
Massana per un camí ample. Al cap de quinze minuts
trobem un encreuament. Seguim per la pista
principal (GR 7-2) que continua a l'esquerra i
flanqueja suaument la muntanya. Al davant, destaca
la silueta de la mola anomenada la Cadireta. Al cap
de poca estona (30 minuts de l'inici), un corriol
pedregós s'enfila entre arbustos per la dreta fins a la
Roca Foradada, un balcó espectacular.
Tornem pel mateix sender fins al camí principal i,
cinc minuts després, un sender a la dreta ens fa
ascendir ràpidament fins que trobem a l'esquerra el
desviament al coll de Porc (indicació pintada a la roca). Passem a frec de la font de Coll de Porc,
normalment seca. Del coll (1 h 5 min de la sortida) surt més d'un camí: la travessa dels Frares
cap a la dreta i, al davant, un sender marcat amb pintura groga que porta al refugi i a les
agulles. Aquest últim voreja les agulles entre el bosc salvant barrancs petits i secs amb pujades i
baixades suaus. Sense desviar-nos, arribem al Refugi Vicenç Barbé (1 h 55 min), un edifici discret
situat a prop de les vies d'escalada més interessants. Les marques grogues deixen enrere el
refugi i, en poca estona, davallen per una canal gens difícil malgrat que, de baixada,
impressiona una mica. El sender salta a l'altre vessant per retrobar el GR. Un cop a la pista
principal, agafem el desviament cap al Bruc i a mig camí pararem a dinar i cantar Nadales.
Havent dinat seguim el camí fins a arribar al costat de l’Hotel del Bruc on ens esperaran els
autocars. L’excursió que nosaltres farem serà la mateixa però voltejant les agulles en sentit
contrari.

1ª Part de la ruta:
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7111995
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Quilòmetres

Sortida Barcelona

8:00

Can Maçana

8:45

Sortida a Caminar

9:15

0.0

Refugi Vivens Barbé

10:40
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Coll del Porc

12:00
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La Foradada

12:40

6.0

Desviament corriol inicial

13:00
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Desviament Bruc

13:05

7.0

2 hores per dinar i nadales

13:30 15:30

8.0

Final “Fundació Territori i Paisatge”

8.9

Autocars

16:20

Arribada a Barcelona
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10.0

